
Protokoll 
Årsmøte i Mandalen andelslandbruk 2018 
 

Dato: 7. mars 2018 

Sted: Mjåland gård 

Tilstede med stemmerett: Torborg Bækholt, Tine Lise Holte, Alamin Abakar, Annelise Ervik, Beth 

Helen Fredriksen Liland, Brit Mjåland, Kari B Kleivset og Liv Birkeland 

Observatører: Oddgeir Steinberg, Tiril Usland-Steinberg, Wening Lastri og Ulf Meistad. 

 

Kari B Kleivset ønsket velkommen og årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden. Kari B Kleivset ble 

valg som møteleder og Liv Birkeland som referent. Tine Lise Holte og Beth Helen Fredriksen Liland ble 

valgt til å skrive under protokollen 

 

Sak 1 Styrets årsmelding og regnskap 

Kari la frem styrets årsberetning og regnskap. Revisor har påpekt noen feil i regnskapet, og disse er 

blitt rettet opp, både i regnskapet og årsmeldinga. 

Det framkom forslag under årsmøte om å gå bort fra Fiken som regnskapsprogram. Dette sluttet 

årsmøtet seg til. Det blir opp til styret å avgjøre hvordan det nye regnskapssystemet skal være. 

Vedtak: årsmelding og regnskap ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 2 Innkomne saker 

a) Andelsbidrag. Etter vedtak på forrige årsmøte, har styret arbeidet med ulike måter for 

andelseierne til å delta praktisk i drifta av Mandalen andelslandbruk. Blant annet ble det 

opprettet ulike aktivitetsgrupper. Samtidig er det kommet inn forslag om at det skal være 

mulig å betale i stedet for å delta med praktisk andelsbidrag. 

 

Innstilling fra styret: Medlemmer kan betale en egenandel a kr 1000 som erstatter 

andelsbidrag tilsvarende 8 timer arbeids eller deltakelse i en arbeidsgruppe. 

 

Vedtak: Medlemmer kan betale en egenandel a kr 1000 som erstatter andelsbidrag 

tilsvarende 8 timer arbeids eller deltakelse i en arbeidsgruppe. 

 

b) Jordforbedring. Det er kommet inn forslag fra flere andelseiere om å jobbe mer med tiltak 

for bedre jordkvalitet. 

 

Innstilling fra styret: Årsmøtet vedtar at andelslandbruket tar i bruk et område til 

jordforbedring med biokull. En gruppe tar ansvar for planlegging og praktisk arbeid i 



samarbeid med andelsbonden. Jordstykket dyrkes i samarbeid med bonden og produktene 

fordeles på samme måte som andre produkter. På årsmøte utnevnes et medlem som 

oppretter gruppen og koordinerer arbeidet. 

 

Forslag fra Torborg: benytte inntil 4 kasser som forsøk der for eksempel andelseiere 

  

Vedtak: Årsmøtet vedtar at andelslandbruket tar i bruk et område til jordforbedring med 

biokull. En gruppe tar ansvar for planlegging og praktisk arbeid i samarbeid med 

andelsbonden. Jordstykket dyrkes i samarbeid med bonden og produktene fordeles på 

samme måte som andre produkter. Årsmøtet utnevner Torborg Bækholt som har ansvar for 

å opprette gruppen og koordinerer arbeidet. 

 

c) Organisering av høsting. Dette er et tema som styret har jobbet en del med. Resultatet ble 

initiativ til høstesirkler. Slike sirkler har fungert greit for noen, men det er fremdeles flere 

som signaliserer behov for logistikkløsninger som reduserer reiseavstand og tidsbruk for 

andelseierne. 

 

Forslag fra styret: Det opprettes ei gruppe for etablering av dropp-punkt med en dedikert 

leder som legger fram et forslag for styret før sesongen starter. Styret skal drøfte og 

godkjenne forslaget. Resultatet sendes ut som informasjon til medlemmene. 

 

Vedtak: Årsmøtet ønsker at styret arbeider videre med muligheter for droppunkt-levering og 

utvikle gode løsninger for høstesirkler. 

 

Sak 3 Planer, budsjett og andelsbeløp 

Tine Lise har laga en interessant oversikt over mengde grønnsaker som har vært tilgjengelig per 

grønnsaksandel. Beth Helen har gjennomført en spørreundersøkelse blant andelseierne for hvilke 

grønnsakandeler som er mest populære. Resultatene fra denne ble presentert, og Tine Lise vil 

gjennomgå innspillene nærmere for å få ut mer eksakt informasjon fra denne undersøkelsen. 

Andelsbonde Brit har studert innspillene og legger årets produksjon opp etter dette. 

Ulf ønsker informasjon om de dagene som det er planlagt dugnad, slik at han kan organisere at 

andelseierne kan delta i stell av biene. 

Oddgeir informerte fra husdyrholdet. Som tommelfingerregel deles storfe i 8 og svin i 4. I 2017 ble 

det solgt 10 svineandeler. Det tilsvarer 2,5 gris, og det er litt for lite. Oddgeir anbefaler minimum 5 

griser som tilsvarer 20 andeler.  

Konklusjon: med hensyn til de forskjellige produksjonene, kjører vi nogenlunde samme opplegg som i 

2017. 

Budsjett 2018: Styret la fram forslag til budsjett basert på samme andelspris og en moderat økning 

(15 stk) i antall medlemmer.  

Vedtak: årsmøtet vedtok det framlagte budsjettet for 2018 der andelsprisene er de samme som i 

2017. 

 



Sak 4 Anvendelse av årsoverskudd 

Forslag fra styret: Overskudd fra 2017 (kr 8 510,28) brukes til markedsføring og rekruttering. 

Flere medlemmer holdt engasjerte innlegg for å minne årsmøtet om hvor viktig det er å rekruttere 

nye medlemmer. 

Vedtak: Overskudd fra 2017 (kr 8 510,28) brukes til markedsføring og rekruttering. Alle medlemmer 

oppfordres til å rekruttere flere, samt at styret jobber videre med rekrutteringsprogram og mulighet 

for innføring av vervepremie. 

 

Sak 5 Valg 

Valgkomiteen la fram sin innstilling. 

Valg til styre 

• Leder: Liv Birkeland, velges for 1 år 

• Styremedlem: Kari B Kleivset, velges for 2 år 

• Styremedlem: Torborg Bækholt, velges for 2 år 

• Vara: Tine Lise Holte (ikke på valg) 

Valg til valgkomite: 

• Beth Helen Fredriksen, velges for 2 år 

• Tine Lise Holte (ikke på valg) 

Valg av revisor: 

• Rune A Engeset, velges for 1 år 

Vedtak: valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

Årsmøtet vedtok opprettelse av følgende arbeidsgruppe: 

• Torborg Bækholt (leder) 

• Tine Lise L Holte 

• Beth Helen Fredriksen Liland 

• Alamin Abakar 

Styret fremlegger liste med arbeidsoppgaver som er relevante for arbeidsgruppa.  


